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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1899/2009, którą złożył H.H. (Niemcy), w sprawie ogólnokrajowej 
opłaty licencyjnej za korzystanie z Internetu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że nie należy dopuścić do wprowadzenia ogólnokrajowej opłaty 
licencyjnej za korzystanie z Internetu, co jego zdaniem stanowi naruszenie prawa 
wspólnotowego. Składający petycję uważa, że wysokość opłaty i sposób jej nałożenia stanowi 
barierę w nieograniczonym i tanim dostępie do informacji. Jego zdaniem przepisy krajowe 
dotyczące opłat licencyjnych nie mogą mieć zastosowania do informacji i usług dobrowolnie 
oferowanych przez nadawców, ponieważ istnieje możliwość wstrzymania dostępu do takich 
usług i informacji drogą elektroniczną. Składający petycję zdecydowanie podważa 
praworządność państwa wprowadzającego wyłącznie na swoim terytorium opłatę licencyjną 
za dostęp do informacji i usług swobodnie dostępnych za pośrednictwem Internetu.     

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Od 1 stycznia 2007 r. Gebühreneinzugszentrale (GEZ), niemiecka agencja odpowiedzialna za 
pobieranie opłat za abonament telewizyjny, pobiera opłatę abonamentową w wysokości 
5,76 euro miesięcznie za posiadanie komputerów, na których za pośrednictwem Internetu 
można oglądać programy telewizyjne lub słuchać audycji radiowych, od osób, które nie mają 
telewizora, odbiornika radiowego lub radia samochodowego i za które już uiszczają 
odpowiednią opłatę. Osoby, które już płacą za posiadanie odbiornika telewizyjnego 
i radiowego lub radia samochodowego, nie będą musiały uiszczać dodatkowych opłat za 
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posiadanie komputera. 
W świetle protokołu nr 29 stanowiącego załącznik do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) oraz Traktatu UE w sprawie systemu publicznego nadawania 
w państwach członkowskich to państwa członkowskie odpowiadają za ustalanie, 
organizowanie i finansowanie nadawania publicznego. W związku z tym państwa 
członkowskie mogą swobodnie decydować o formie, warunkach i możliwościach publicznego 
finansowania swoich systemów nadawania, na przykład za pośrednictwem bezpośrednich 
wkładów budżetowych, opłat licencyjnych lub innych środków. 
W rzeczywistości państwa członkowskie opowiadają się za różnymi metodami finansowania, 
łącznie z finansowaniem za pośrednictwem ogólnych podatków lub opłat licencyjnych 
uiszczanych na przykład przez właścicieli odbiorników telewizyjnych, radiowych lub radiów 
samochodowych. W danych państwach członkowskich te podatki lub opłaty licencyjne 
opłacane są przez każdego właściciela odbiornika telewizyjnego, radiowego, radia 
samochodowego lub komputera niezależnie od tego, czy dany właściciel faktycznie ogląda 
kanały publiczne lub ich słucha. Przedmiotowa koncepcja polega na uzyskaniu finansowania 
publicznoprawnych zadań, czego celem jest spełnienie potrzeb całego społeczeństwa na 
podstawie szeroko zakrojonej solidarności w społeczeństwie. Komisja nie kwestionuje ani 
rzeczonych środków finansowania ani obowiązkowego charakteru opłat licencyjnych lub 
podatków. W rezultacie obowiązek uiszczania opłaty licencyjnej lub płacenia podatku określa 
prawo krajowe i zgodnie z prawem Unii nie można go jako takiego odrzucać. 

Jednak z drugiej strony Komisja jest uprawniona do kontrolowania, zgodnie 
z art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i komunikatem Komisji 
w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej 
z 2009 r.1,aby środki finansowe dostępne nadawcom publicznym były ograniczone do 
minimum niezbędnego do sfinansowania realizacji jasno określonych i powierzonych 
obowiązków publicznych, jak również że finansowanie nie spowoduje niepotrzebnych 
zakłóceń konkurencji. Zgodność finansowania niemieckich usług publicznych z prawem 
UE dotyczącym konkurencji podlega decyzji Komisji z 2007 r.2Zgodnie z art. 107 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwo członkowskie może wspierać finansowo 
nadawców w ramach wypełniania obowiązku świadczenia usług nadawcy publicznego, 
powierzonego im przez państwo członkowskie. W związku z tym Niemcy w zasadzie mogą 
finansować swoich nadawców publicznych poprzez pobieranie obowiązkowych opłat za 
odbieranie transmisji nadawców radiowych lub telewizyjnych pobieranych przez GEZ.  

Opłata abonamentowa wynosząca 5,76 euro miesięcznie za posiadanie komputera jest jedynie 
rozszerzeniem opłat dla odbiorców ze względu na usprawnienia technologiczne i należy 
wziąć pod uwagę następujący przypadek (na dzień dzisiejszy istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że taka sytuacja wystąpi, ale w przyszłości może jednak wystąpić): 
jeśli ktoś nie ma ani telewizora ani odbiornika radiowego ani radia samochodowego, można 
przypuszczać, że osoba ta w celu uzyskania dostępu do programów telewizyjnych lub 
radiowych używa swojego laptopa lub telefonu komórkowego. W związku z tym opłata ta nie 
jest podatkiem za dostęp do Internetu, jak zostało to określone w przedmiotowej petycji. 

                                               
1opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 257 z 27.10.2009, s.1, patrz 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:PL:PDF
2Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2007, 
C 185, s.1), patrz również http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
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Jednak zgodnie z porozumieniem, które niedawno zostało zawarte przez premierów 
niemieckich landów, model finansowania nadawców publicznych ma zostać zmieniony 
w 2013 r.: Zamiast wnoszenia opłat za różne rodzaje odbiorników każde gospodarstwo 
powinno uiszczać jednolitą opłatę za korzystanie z systemu publicznego nadawania 
niezależnie od liczby znajdujących się w gospodarstwie odbiorników telewizyjnych, 
radiowych lub komputerów.
Przedmiotowa petycja nie zawiera żadnych informacji, na podstawie których Komisja 
Europejska mogłaby założyć, że obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej za 
użytkowanie komputera, za pośrednictwem którego można oglądać w Internecie programy 
telewizyjne, narusza zasady pomocy państwa określone przez Unię, jak zostało o tym 
wspomniane, lub prawo UE ogółem. 

Wnioski

Komisja szczegółowo zbadała zarzuty przedstawione przez składającego petycję. 
Z dostępnych informacji nie wynika, że zakwestionowany środek krajowy stoi w wyraźnej 
sprzeczności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach UE.

W związku z tym Komisja nie rozpocznie przeciwko Niemcom, na podstawie zarzutów 
przedstawionych przez składającego petycję, postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. 


